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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Érika Lucia de Carvalho Sá, di-
retora de Secretaria da 17ª Vara, 
Simone Vieira da Costa (14ª Vara), 
Maurício de Oliveira Coelho (Feira de 
Santana) e Edies Gomes dos Santos 
(Barreiras). Amanhã: Anete Mendon-
ça (NUCJU), Elisabete Costa Medina 
(NUCJU), Maíra Andrade de Novais 
(Itabuna) e Marcela de Oliveira Leite 
(Itabuna). Parabéns

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juíza fede-
ral Cláudia Oliveira da Costa Tourinho Scarpa, dire-
tora do Foro da Seção Judiciária da Bahia. Supervi-
são, redação, fotos, distribuição, diagramação e 
impressão: Luiz Goulart - SECOS. Revisão: Márcia 
Magalhães. Estagiário de Jornalismo: Rodrigo Sar-
mento. Tiragem: 26 exemplares. Edição eletrônica 
encaminhada para mais de 1.000 e-mails. Telefo-
nes: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. 
Ulysses Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 
Site: www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Solenidade de Instalação do PJE 
na Bahia na próxima segunda-feira

Presidente do TRF1 visita Seccional 
e se reúne com Direção do Foro

O desembargador federal Hilton Quei-
roz, presidente do TRF da 1ª Região, este-
ve nesta segunda-feira, 12/9, na sede des-
ta Seção Judiciária, onde se reuniu com 
a diretora do Foro, juíza federal Cláudia 
Tourinho Scarpa e com os juízes federais 
Eduardo Carqueija e Marla Marinho, ex-
-coordenador e atual coordenadora das 
Turmas Recursais da Seção Judiciária da 
Bahia.   

Durante sua estada na Bahia, o desem-
bargador também aproveitou para se reunir 
com todos os magistrados no lanche sema-
nal dos juízes.

Em relação às Turmas Re-
cursais, o desembargador Hilton 
Queiroz manifestou aos ex e atual 
coordenadores sua preocupação 
com o grande número de recursos 
em tramitação, solicitando dos 
magistrados sugestões para agili-
zação dos julgamentos.

Também na oportunidade, o 
presidente do Tribunal foi cien-
tificado das tratativas para a 
cessão de terreno no CAB pelo 
Estado da Bahia para a constru-
ção do novo prédio da Justiça Fe-
deral, tendo sido agendada uma 
vistoria para a próxima semana.

A diretora do Foro pleiteou 
ainda que o Tribunal arcasse com 
a diferença entre o valor do rea-
juste pedido pela Cooperativa dos 

Médicos Anestesiologistas da Bahia e o va-
lor que a Seccional tem condições de pagar 
de acordo com a verba disponibilizada, evi-
tando assim que seja perdido o convênio 
do Pro-Social com a COOPANEST/BA.

Outros dois pedidos feitos pela direto-
ra do Foro foram relacionados ao apoio do 
TRF1 na edição da Revista Comemorativa 
do Jubileu de Ouro da Justiça Federal na 
Bahia e a participação do Tribunal na ma-
nutenção de contratos para a utilização de 
mão de obra de funcionários terceirizados 
pela Seccional.

Quadro revela percentual de 
cumprimento de Metas do CNJ 

por Seção da 1ª Região em 2016
O JFH publica abaixo o quadro que revela o percentual de cumprimento das 8 Metas 

do CNJ em cada uma das unidades da Federação da Primeira Região em 2016. No quadro 
pode-se verificar a posição da Bahia em relação às demais Seccionais de janeiro a junho 
deste ano.

As metas nacionais de 2016 foram escolhidas pelos Presidentes dos Tribunais brasileiros 
no 9º Encontro Nacional do Poder Judiciário, nos dias 24 e 25 de novembro de 2015, em 
Brasília. 

Fruto de aberta e participativa deliberação dos representantes dos órgãos que compõem  
o Poder Judiciário brasileiro, por meio da rede de Governança Colaborativa, as metas nacio-
nais deste ano foram assumidas como passos importantes e indispensáveis à oferta de uma  
prestação jurisdicional efetiva, segura, célere e democrática.

CNJ atualiza resolução sobre recesso 
forense para adequá-la ao novo CPC
O Conselho Nacional de Justiça aprovou 

resolução que esclarece sobre o recesso fo-
rense e a suspensão dos prazos processuais 
no período natalino, revogando a Resolução 
CNJ 8/2005, que tratava do assunto.

A alteração foi necessária para adapta-
ção ao artigo 220 do novo CPC, que prevê 
a suspensão dos prazos processuais no pe-
ríodo compreendido entre 20/12 e 20/01.

Apesar de inexistir incompatibilidade en-
tre a Resolução CNJ 8/2015 e o novo CPC, 
foi necessária a edição de um novo ato nor-
mativo harmonioso, em que todas as infor-
mações necessárias para o esclarecimento 
do recesso forense estejam concentradas, a 
fim de minimizar as dúvidas geradas.

Expediente e prazos - A nova resolução 
explica que o período de suspensão do ex-
pediente forense continua a ser de 20/12 a 
6/1 para o Poder Judiciário da União, con-

forme previsto na Lei 5.010/1966. Tam-
bém estabelece a possibilidade de os tribu-
nais de Justiça dos estados, pelo princípio 
da isonomia, a seu critério e conveniência, 
fixar o recesso pelo mesmo período. Já a 
suspensão da contagem dos prazos pro-
cessuais, de acordo com o que determina 
o artigo 220 do novo CPC, em todos os 
órgãos do Poder Judiciário, ocorre entre 20 
de dezembro  e 20 de janeiro.

De acordo com o novo ato, o expediente 
forense será executado normalmente de 7 
a 20 de janeiro, mesmo com a suspensão 
dos prazos, audiências e sessões, com o 
exercício das atribuições regulares dos ma-
gistrados e servidores.

Durante o recesso forense, os tribunais 
deverão regulamentar o funcionamento de 
plantões, de modo a garantir o caráter inin-
terrupto da atividade jurisdicional. 

Nota de falecimento 
É com profundo pesar que a Direção desta Seccional comunica os falecimentos dos pro-

curadores Saint-Clair Souto e Saint-Clair Martins Souto, marido e sogro, respectivamente, 
da juíza federal Maria Cecília de Marco Rocha, relatora da Turma Recursal da Bahia e em 
auxílio na 3ª Vara Federal do DF. 

O ato que vitimou os procuradores ocorreu no município de Vila Rica, em Mato Grosso. 
Hoje ocorrerá o velório a partir das 14h, na Capela 10, do cemitério Campo da Esperança 
do Plano Piloto, Brasília. A Missa será às 16h e o sepultamento está marcado para as 17h.

O Painel 2 do evento “Café com Conhecimento 2016” será realizado no dia 23 de se-
tembro e terá como tema “A inovação no Poder Judiciário como diferencial em tempos de 
crise”. O encontro acontecerá das 14h às 16h com transmissão por videoconferência. 

O público-alvo são gestores e servidores da Justiça Federal da 1ª Região.

Painel 2 do Café com Conhecimento 
será realizado realizado em 23/9


